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প্রদি্দক� জদন্ ক্োদপে� জীবন কঠিন িদেও, সম্প্রেোদয়� প্রহিহরিয়োয় 
রেদখ রেদছ রে, র�োহিঙ্ো নো�ী�ো প্রদি্কহেন হবদেষ চ্োদেদজে� মদুখোমহুখ 
িন। সম্প্রেোদয়� মিোমি এবং র�োকোস গ্রুপ আদেোচনো রথদক িথ্ 
একহরিি কদ�, এই হনবদন্ধ একজন র�োহিঙ্ো নো�ী� প্রোি্হিক জীবদন� 
রূপদ�খো দিহ� ক�ো িদয়দছ।

একজন র�োহিঙ্ো নো�ী খবু সকোদে ঘমু রথদক উদে হেন শুরু কদ�ন। 
টয়দেদট� অভোব এবং পরুুষ ও নো�ীদে� জন্ আেোেো টয়দেট নো 
থোকো� কো�দে নো�ী�ো খবু রভোদ� ে্োট্রিন এবং বোথরুম ব্বিোদ�� রচষ্ো 
কদ�ন, রসই সময়টোয় এগুদেো কম ব্স্ থোদক। িবুও, িিক্ষদে রবে 
কদয়কজন পরুুষ চদে আদস আ� নো�ী�ো একই সোহ�দি পরুুষদে� 
সোদথ ো োহডদয় টয়দেট সহুবধো ব্বিো� ক�দি েজ্ো রবোধ কদ�ন। উপ�ন্তু, 

রেৌচোেো�গুদেো প্রোয়েই বহু সংখ্ক মোনুষ ব্বিো� ক�ো� 
�দে খবু দ্রুি ভ�োট িদয় েোয় আ� িো ব্বিোদ�� অদেোে্ 
িদয় ওদে। �োদি টয়দেদট েোওয়ো� সময় নো�ী�ো িোদে� সোদথ 
পহ�বোদ�� একজন পরুুষ সেস্ হনদয় েোন, কো�ে রেৌচোেো� 
সোধো�েি হকছুটো েদূ� অবহথিি এবং িো�ো অন্ধকোদ� একো 
রেদি চোন নো।

েখন একজন পরুুষ মোনুষ কোছোকোহছ আদ�কটি টয়দেট 
ব্বিো� কদ�, িখন আহম টয়দেট ব্বিো� ক�দি েজ্ো 

রবোধ কহ�। িোই, ওই পরুুষ মোনুষটি চদে েোওয়ো পে্যন্ত আহম অদপক্ষো 
কহ�, েোদি আহম টয়দেট ব্বিো� ক�দি পোহ�। টয়দেদট� সংখ্ো 
বৃহধি ক�ো প্রদয়োজন।”

– র�োহিঙ্ো নো�ী, ২৫, ক্োপে ২

হকছু পহ�বোদ�� পরুুষ�ো ঘদ�� কোছোকোহছ একটি েি্য  খনন কদ� 
পহ�হথিহি রমোকোহবেো ক�ো� রচষ্ো কদ�দছ, বো জরুহ� রক্ষদরি ে্োট্রিন 
হিসোদব বোহড� একটি রকোেো ব্বিো� কদ�, িদব এই হবকল্প সমিূ নো�ীদে� 
ব্বিোদ�� জন্ উপেব্ধ নয়। ক্োপেগুদেোদি শুধুমোরি-নো�ীদে� জন্ 
বোথরুদম� অভোব মোদন িে নো�ী�ো রেোসদে� এবং হনদজদক পহ�ষ্ো� 
�োখো� চ্োদেদজে� মদুখোমহুখ িন।

ররেে িওয়ো� প�, র�োহিঙ্ো নো�ী�ো সকোদে� নোমোজ (�জ�) আেোয় 
কদ�ন এবং িো�প� পোন ক�ো� ও ঘদ� ব্বিোদ�� জন্ পোহন সংগ্ি 
ক�দি চদে েোন। পোহন� উৎস প্রোয়েই িোদে� ঘ� রথদক অদনক েদূ� িয় 
এবং ক্োদপে নেকূদপ� সংখ্ো কম িওয়ো� কো�দে িোদে� পোহন সংগ্দি� 

উৎস: অদ্োব� ২০১৮ রথদক জোনুয়োহ� ২০১৯ 
সমোয়কোদে, ক্োপে নম্ব� ১ই, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, 
৮ডহলিউ, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, 
১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪ এবং ২৫ (N=৬৯৭৭) 
রথদক, আই.ও.এম, এহসএ� এবং একেন এইড 
বোংেোদেে দ্ো�ো সংেৃিীি কহমউহনটি মিোমি হবদেষ 
কদ� র�োহিঙ্ো নো�ীদে�। এছোডোও, এই হবষয়গুদেো 
অনুসন্ধোদন ক্োপে ২ এ� র�োহিঙ্ো পরুুষ ও নো�ীদে� 
সোদথ র�োকোস গ্রুপ আদেোচনো অনুহষ্ি িয়।

পরিমাণগত তথ্য রিশ্লেষণ থথশ্ে মূল ফলাফল –

• নো�ীদে� কোছ রথদক প্রোপ্ত প্রহিহরিয়ো� ৪৮% হছে রিোে 
সপেহক্য ি হবষয়। রবহে�ভোে (৩৩%) এ� মিোমি হছে 
িো�ো রিোে কোড্য  পোনহন, অথবো কোড্য  িোহ�দয় র�দেদছন, 
এবং ২৬% নো�ী েো�ো েদথষ্ পহ�মোদে খোে্ নয় এমন 
সোমগ্ী পোনহন।

• নো�ীদে� কোছ রথদক প্রোপ্ত ২৭% প্রহিহরিয়ো হছে ওয়োে 
সপেহক্য ি, িো� প্রোয় ৪৪% প্রহিহরিয়ো হছে পোহন 
সপেহক্য ি।

• নো�ীদে� কোছ রথদক ওয়োে সংরিোন্ত অহভদেোদে� মদধ্ 
১৭% স্োথি্ক� হকদট� জন্ অনুদ�োধ হছে।

• ক্োপে ২৩ (রেখোদন ওয়োে সপেহক্য ি ৯৮% প্রহিহরিয়ো 
হছে একটি স্োথি্ক� হকদট� অনুদ�োধ), ক্োপে ১৯ 
(৫২%) এবং ক্োপে ১০ (৪০%) এ স্োথি্ক� হকদট� 
প্রদয়োজনীয়িো সদব্যোচ্চ বদে প্রহিয়মোন িদয়দছ।
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জন্ েম্বো সোহ�দি ো োহডদয় থোকদি িয়। কখনও কখনও 
িো�ো পোহন সংগ্ি ক�দি িোদে� সন্তোনদে� পোেোন। পোহন 
সংগ্দি� চ্োদেদজে� �দে, নো�ী�ো বদেদছন রে িো�ো 
রেোসে এবং বোসনপরি রধোয়ো� জন্ প্রদয়োজনীয় পোহন� 
রচদয় কম পোহন ব্বিো� কদ�ন। পোন ক�ো� পোহন হবশুধি 
ক�ো িোদে� জন্ কঠিন, কো�ে বড কদটেইনোদ�� জদন্ 
অনুদ�োধ ক�ো� পদ�ও, িোদে� শুধু রছোট বোটি এবং পোরি 
রেয়ো িদয়হছে। পোহন পহ�ষ্ো� ক�ো� ট্োবদেট ব্বিো� 
ক�ো� কো�দে, িো�ো পোহন� স্োে খো�োপ মদন কদ�।

পোহন সংগ্ি কদ� বোহড র��ো� পদ�, র�োহিঙ্ো নো�ীদে� 
পহ�বোদ�� জন্ খোবো� �োন্ো শুরু ক�দি িয়, আ� িো� 
সোদথ আদ�ো অদনক চ্োদেজে আদস। রবহে�ভোে র�োহিঙ্ো 
নো�ী� ে্োস র্োভ রনই এবং িো�ো সোধো�েি মোটি� চুেো 
ব্বিো� কদ� �োন্ো কদ�। জ্োেোহন কোদে� অভোদব িো�ো 
প্রোয়ই শুকদনো পোিো ও প্োহ্ক সংগ্ি কদ� পহুডদয় �োন্ো 
কদ�। হকন্তু এই সকে উপক�ে রপোডোদনো� �দে িোদে� 
রচোখ জ্োেোদপোডো কদ� এবং রধাোয়ো� কো�দে মোদে মোদে 
িো�ো অসথুি রবোধ কদ�।

আম�ো কোদে� হবকল্প হিসোদব প্োহ্ক 
এবং শুকদনো পোিো ব্বিো� কহ�। এদি 

আমোদে� রচোখ জ্োেোদপোডো কদ� এবং রধাোয়ো হেদয় 
ঘ� ভদ� েোয়।”

– র�োহিঙ্ো নো�ী, ২২, ক্োপে ২

রখোেো জোয়েো� অভোদব, িোদে� ঘদ�� হভিদ� �োন্ো 
ক�দি িয়, ওই একই থিোদন েো িো�ো খোওয়ো এবং ঘদুম� 
জন্ ব্বিো� কদ�। এছোডো, িোদে� পে্যোপ্ত �োন্ো� পোরি 
রনই, েো� অথ্য খোবো� �োন্ো ক�ো� জন্ আদ�ো রবহে 
সময় েোদে। �েস্রূপ, িো�ো সন্তোনদে� েত্ন রনয়ো� জন্ 
পে্যোপ্ত সময় হেদি পোদ� নো।

পহ�বোদ�� জদন্ েদথষ্ পহ�মোে খোবো� �োন্ো ক�ো 
অদনদক� জন্ই একটি সংগ্োম। েহেও হকছু র�োহিঙ্ো 
নো�ী িোদে� প্রোপ্ত রিোে সোমগ্ী হনদয় খহুে; অন্�ো ব্োখ্ো 
কদ�ন রে, িোদে� প্রোপ্ত চোদে� পহ�মোে হ্োস রপদয়দছ 
এবং এখন িো আ� েদথষ্ নয়।

রিোে হিদসদব প্রোপ্ত খোবোদ�� পহ�মোে 
আমোদে� জদন্ েদথষ্ নয়। এমনহক 

আম�ো েহে কমও খোই, আম�ো বডদজো� ২৩ হেন 
রখদি পোহ� এবং অবহেষ্ ৭ হেন আমোদে� কু্ষধোি্য  
থোকদি িয়।”

– র�োহিঙ্ো নো�ী, ২২, ক্োপে ২

হকছু নো�ী বদেন রে িোদে� পোরি এবং বোসদন� অভোব 
�দয়দছ, েো� মোদন িোদে� পহ�বোদ�� সেস্দে� 
একজদন� পদ� আদ�কজনদক রখদি িয়, এবং িো�ো 
সবোই একসোদথ একই সমদয় রখদি পোদ� নো। রকউ রকউ 
উদলেখ কদ�দছন রে মোটিদি বদস খোবো� �োন্ো ক�োয় 
নো�ীদে� জন্ স্োথি্ েুাহকও সষৃ্টি কদ�। িোছোডো, িো�ো 
উদলেখ কদ�দছ রে িো�ো মোংস এবং মোছ পোদছেন নো, েো 
িোদে� পহ�বোদ�� স্োথি্ প্রভোহবি কদ�। নো�ী�ো রিোে 
রথদক প্রোপ্ত আে ু হেদয় আে�ু চপ (হসধি কদ� ভোজো), 
হডম অথবো শুা টহক হবকল্প হিদসদব �োন্ো কদ�ন এবং 
িোদে� সন্তোনদে� সোন্ত্বনো রেন, হেশু�ো প্রোয়ই মোছ এবং 
মোংদস� জদন্ কোন্ো কদ�।

�োন্ো ক�ো ও হেশুদে� খোওয়োদনো� প�, হকছু র�োহিঙ্ো 
নো�ী িোদে� সন্তোনদে� একটি হেক্ষো রকদ্রে পোেোয়। 
িো�ো িোদে� সন্তোনদে� হন�োপত্ো হনদয় েহকিি, এবং িো�ো 
হচহন্তি রে হেশু�ো অপহৃি িদি পোদ� বো িোহ�দয় রেদি 
পোদ�। িো�ো শুদনদছ রে থিোনীয়দে� দ্ো�ো পাোচটি হেশুদক 
িি্ো ক�ো িদয়দছ, রসই কো�দে হকছু র�োহিঙ্ো নো�ী িোদে� 
সন্তোনদে� িোদে� েষৃ্টি� বোইদ� রেদি রেন নো।

িো�ো সোধো�েি েপুদু�� খোবোদ�� পদ� হবশ্রোম রনয়, 
�োদি� খোবো� প্রস্তুি ক�ো� আে পে্যন্ত। েপুদু�� 
খোবোদ�� প�, (আস�) এ� নোমোদজ� প� িো�ো মোদে 
মোদে লিদক� অন্োন্ র�োহিঙ্ো নো�ীদে� সোদথ রখোেেল্প 
কদ�ন। সোধো�েি সন্ধ্ো� (মোেহ�ব) নোমোদজ� আে 
পে্যন্ত িোদে� হকছু সময় অবস� থোদক। র�োহিঙ্ো 
নো�ীদে� অদনদকই বদেহছদেন রে িো�ো অবস� সমদয় 
রসেোই কদ� হকছু টোকো উপোজ্যন ক�দি চোন, হকন্তু 
িোদে� রসেোইদয়� স�জেোম বো সন্ধ্োয় রকোদনো আদেো� 
ব্বথিো রনই।

সন্ধ্ো� নোমোদজ� প�, িোদে� পহ�বোদ� সময় হেদি িয়। 
হেনদেদষ, নো�ী�ো �োদি� খোবো� গ্িন কদ� এবং হেদন� 
রেষ নোমোজ (ইেো) আেোয় কদ� ঘহুমদয় েোন। িো�ো 
িোডোিোহড ঘমুোদি রেদি এবং ঘমু রথদক উেদি পছন্দ 
কদ�ন, কো�ে �োদরি হবেু্ ৎ রনই এবং সবহকছু অন্ধকোদ� 
থোদক।

র�োহিঙ্ো নো�ীদে� জদন্ ঋিুস্োদব� সমদয় দেনহন্দন 
সংগ্োম আদ�ো রবহে কঠিন িদয় পদ�, এবং িোদে� পে্যোপ্ত 
প্োড, কোপড এবং সোবোদন� প্রদয়োজন িয়। ১৫-২৪ বছ� 
বয়সী নো�ী�ো উদলেখ কদ�দছন রে রবে কদয়কটি কো�দে 
স্োথি্হবহধ বজোয় �োখো কঠিন। প্রথমি, িোদে� রবো�খো 
পদ� টয়দেট রেদি িয়। হদ্িীয়ি, িোদে� পে্যোপ্ত সোবোন 
রনই। হনদজদে� রেোসদে� জদন্ এবং স্োহনটোহ� প্োদড� 
কোপডগুদেো রধোয়ো� জদন্ িো�ো একই সোবোন ব্বিো� 
ক�দি পোদ� নো। িৃিীয়ি, কোপড শুকোদনো� জন্ 
িোদে� পে্যোপ্ত জোয়েো রনই, েো শুদকোদি িদে সোধো�েি 
কমপদক্ষ েইু হেন সময় েোদে। কখনও কখনও িো�ো 
অদধ্যক রভজো কোপড ব্বিো� কদ�ন, েো স্োথি্ সমস্ো� 
কো�ে িদি পোদ�।

মোহসদক� সময়, কোপড শুদকোদি হেদয় 
আহম অদনক সমস্ো� সম্ুখীন িই, কো�ে 

জোয়েো খবুই রছোট। এই কোপড শুদকোদি প্রোয় েইু 
হেন েোদে। কখনও কখনও আহম অদধ্যক রভজো 
কোপড পহ�, েো� �দে আমোদে� ব্হতিেি 
অঙ্গুদেোদি স্োথি্ সমস্ো রেখো রেয়।”

– র�োহিঙ্ো নো�ী, ১৮, ক্োপে ২

হকছু নো�ী হনকটথি হচহকৎসো রকদ্রে এই স্োথি্ 
সমস্োগুদেো� ব্োপোদ� সোিোদে্� জন্ হেদয়দছন, 
হকন্তু রসখোদন িো�ো সঠিক হচহকৎসো পোদছেন বদে মদন 
কদ�ন নো এবং হচহকৎসো রকদ্রে সোমদন র�োেীদে� েম্বো 
সোহ� থোকদে কখনও কখনও হচহকৎসো রকদ্রে� কমমী�ো 
র�োেীদে� চদে রেদি বদেন।
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র�োহিঙ্ো সম্প্রদোয়ে� মতোমত:

খোবো� ছোডো অন্োন্ 
সোমগ্ী ও আশ্রয়

থিারিঙ্া সম্প্রদায় আশ্রয় এিং খাদ্য ছাডা অন্যান্য 
রিরনসপত্র রনশ্য় উশ্বেগ প্রোশ েশ্ি

র�ব্রুয়োহ� মোদস� প্রথম েইু সপ্তোদি রে সকে জনদেোষ্ঠী� সেস্�ো 
মিোমি প্রেোন কদ� িো�ো আশ্রয় ও খোবো� ছোডো অন্োন্ হজহনসপরি 
(এনএ�আই) এ� জন্ হনম্যোে সোমগ্ী� মোন ও স�ব�োি সপেদক্য  
উদদ্ে প্রকোে কদ�। প্রধোন আশ্রয় এবং এনএ�আই-সংরিোন্ত 
উদদ্দে� মদধ্ �দয়দছ:

• স�ব�োিকৃি হনম্যোে সোমগ্ী কঠিন আবিোওয়ো 
রথদক পে্যোপ্ত স�ুক্ষো প্রেোন কদ� নো

• উপোেোনগুদেো নষ্ িদয় রেদছ এবং প্রহিথিোপন ক�ো প্রদয়োজন

• অহিহ�তি হজহনস হিসোদব রসৌ� ব্োটোহ� 
এবং পোখো প্রদয়োজন িয়

• সোবোন এবং কোপদড� অপে্যোপ্ত স�ব�োি

• অদনক আশ্রয়দকদ্রে� ধো�ে ক্ষমিো 
পহ�বোদ�� আকো� অনুপোদি নয়

র�োহিঙ্ো সম্প্রেোদয়� সেস্দে� মদি, রবহে�ভোে ক্োদপে হবি�েকৃি 
আশ্রয় সোমগ্ী� মদধ্ �দয়দছ বাোে এবং পহেহথন এবং হরিপে এই 
উপক�েগুদেো কঠিন আবিোওয়ো� সময় েোন্ো িোপমোরিো এবং 
বোয়ু রথদক িোদে� আশ্রয়দক্রেগুদেোদক উপেুতি স�ুক্ষো রেয় নো। 
বোিোস রথদক আশ্রয়দক্রেগুদেোদক হন�োপে �োখদি বি্য মোন উপোয় 
খবুই কষ্ক� এবং কীভোদব বোিোদস� েোপটোয় হরিপে হছদড বোিোস 
ঢুদক এবং বাোদে� কোেোদমো রভদে েোয় িো ে�েোথমী�ো বে্যনো কদ�দছ। 
সোম্প্রহিক মিোমদি মোদচ্য � শুরুদি শুরু িদি েোওয়ো গ্ীষ্মকোদে� 
প্রস্তুহি হনদয় উদদ্ে বৃহধি হনদে্যে কদ�। েি বছদ�� গ্ীষ্মকোেীন 
ঋিুদি বসবোসকো�ী সম্প্রেোদয়� সেস্�ো িোপমোরিো হনয়ন্ত্রে ক�ো� 

এবং আসন্ ে�ম ঋিুদি পে্যোপ্ত ছোয়ো পোওয়ো� হবষদয় িোদে� 
আেকিো প্রকোে কদ�।

আমোদে� ঘ� খবু েবু্যে িদয় রেদছ। আম�ো এখনও 
রকোদনো বাোে এবং প্োহ্দক� েীট পোই নোই। ঘদ�� 

চো�পোে রভদে রেদছ। �োদি, অদনক বোিোস ঘ� প্রদবে কদ�। 
েোন্ো আবিোওয়ো� কো�দে আম�ো �োদি ঘমুোদি পোহ� নো ... ”

– নো�ী, ৩৫, ক্োপে ৪

নো�ী উত্�েোিোদে� কোছ রথদক সংেৃিীি প্রহিহরিয়োয় রেখোয় রে 
িো�ো আসন্ ে�ম ঋিুদি িোদে� অবথিো আদ�ো কঠিন িদব বদে 
মদন কদ�। নো�ী�ো রেোপনীয়িো এবং থিোদন� উপ� হনভ্য � কদ� হকছু 
কম্যকোণ্ড কদ� রেমন প্রোথ্যনো। অদনক আশ্রয়থিদে ব্বহৃি ছোেটি 
িোপ ভোেভোদব র�োধ কদ� নো বো প্রহি�েন কদ� নো এবং িো�ো বদে 
রে হেদন� ‘অসিনীয়’ উচ্চ িোপমোরিো িোদে� ঘদ�� হভিদ� থোকো 
কঠিন কদ� রিোদে।

আম�ো খবু উহদ্গ্ন কো�ে ে�ম ঋিু আসদছ। ে�ম 
ঋিুদি, আম�ো বোহড� প্োহ্দক� ছোদে� হনদচ থোকদি 

পোহ� নো। ঘ� ে�ম িদয় রেদে আম�ো সঠিক সমদয় নোমোজ 
আেোয় ক�দি পোহ� নো। এটি রকোন এনহজওদক জোনোদি 
পো�দে খবু ভোে িদব।”

– নো�ী, ৪৫, ক্োপে ১ পহচিম

সম্প্রেোদয়� মদি, হবহভন্ ক্োপেগুদেোদি কীটপিঙ্, ক্ষয় এবং 
বোিোস আশ্রদয়� উপোেোনগুদেো নষ্ কদ�। আশ্রদয়� কোেোদমো 

উৎস: জোনুয়োহ� ৩১ ও র�ব্রুয়োহ� ১৫ এ� মদধ্ ক্োপে ১প,ূ 
১প, ২প,ূ ২প, ৩, ৪ এবং ৪-এক্সদটনেন রথদক রকোদবোকোদে্ 
অ্োদপ� সোিোদে্ ইটেো�হনউজ প্রহিহরিয়ো সংগ্ি েদে� সংগ্ি 
ক�ো অহভমি। রমোট, ৩৩৭টি প্রহিহরিয়ো হবদলেষে ক�ো িদয়দছ 
এবং েীষ্য পাোচটি হবষয় সনোতি ক�ো িদয়দছ, েো জোনো জরুহ�-
এ� এই সংখ্ো� জন্। হবদেষ কদ� আশ্রয় এবং এনএ�আই 
সপেদক্য  রমোট ৬৫টি প্রহিহরিয়ো হছে। সনোতি িওয়ো হবষয়গুদেো 
েভী�ভোদব হবদলেষে ক�দি, হবহবহস হমহডয়ো অ্োকেন 
ক্োপে ২ এ চো�টি র�োকোস গ্রুপ (েটুি পরুুষদে� সোদথ এবং 
েটুি নো�ীদে� সোদথ) আদেোচনো কদ�। ইংদ�হজ ও বোংেো হেহপ 
ব্বিো� কদ� র�োহিঙ্ো ভোষো� মিোমিগুদেো সংগ্ি ক�ো িয়।

ইন্ািরনউি
 িানুয়ারি ৩১ – থফব্রুয়ারি ১৮, ২০১৯

রমোট মিোমি

৩৩৭ ২০৪ ১৩৩

েস�র েভেদ �া� �িতি�য়ার %

িশক্ষা�া�্য েসবােশ�ারখাদ্যএন এফ আইওয়াশ

৩%৫%
৯%

২০%২২%

৩৫%
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হবহবহস হমহডয়ো অ্োকেন, ইটেো�হনউজ এবং ট্োন্সদেটস্য উইেোউট বড্য োস্য হমহেি ভোদব র�োহিঙ্ো 
সংকদট ক্ষহিগ্স্ জনসোধো�দে� কোছ রথদক মিোমি সংগ্ি ক�ো এবং রসগুদেো সংকহেি ক�ো� কোজ 
ক�দছ। এই সংহক্ষপ্ত প্রহিদবেনটি� উদদেে্ িে হবহভন্ হবভোেগুদেোদক র�োহিঙ্ো এবং আশ্রয়েোিো 
(বোংেোদেেী) সম্প্রেোদয়� রথদক পোওয়ো হবহভন্ মিোমদি� একটি সংহক্ষপ্ত হবব�ে রেওয়ো, েোদি 
িো�ো জনদেোষ্ঠীগুদেো� চোহিেো এবং পছন্দ-অপছদন্দ� হবষয়টি হবদবচনো কদ� রিোদে� কোজ আ�ও 
ভোদেোভোদব পহ�কল্পনো এবং বোস্বোয়ন ক�দি পোদ�।

এই কোজটি আই.ও.এম, জোহিসংঘ অহভবোসন সংথিো� সিদেোহেিোয় ক�ো িদছে এবং এটি� জন্ 
অথ্য স�ব�োি কদ�দছ ই.ইউ হিউম্োহনদটহ�য়োন এইড এবং ইউদক হডপোট্যদমটে �� ইটেো�ন্োেনোে 
রডদভেপদমটে।

'েো জোনো জরুহ�' সপেদক্য  আপনো� রেদকোদনো মন্তব্, প্রশ্ন অথবো মিোমি, info@cxbfeedback.org 
ঠিকোনোয় ইদমইে কদ� জোনোদি পোদ�ন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই ইউন�াশিযাে ইউশেযনে� আেুষ্াশেক বক্তব্য শিনেনব, বা যুক্ত�ান্্য� ে�কান�� ে�কাশ� েীশত শিনেনব গণ্য ক�া উশিৎ েয।

দিহ�দি ব্বহৃি বাোদে রপোকোমোকড ধদ� ও পোহনদি ক্ষহি� আেকিোয় 
উদদ্ে প্রকোে কদ�দছ। র�োহিঙ্ো উত্�েোিো�ো প�োমে্য রেন নিুন বাোে 
এবং হরিপে হবি�দে� েো ভোেো ও নষ্ িদয় েোওয়ো উপক�েগুদেো 
প্রহিথিোপন কদ� আসন্ ে�ম ঋিু� জন্ িোদে� প্রস্তুি িদি এবং 
িোদে� আশ্রয়গুদেো কোেোমেিভোদব েহতিেোেী ক�দি সিোয়িো 
ক�দব। এছোডোও, ক্োপে ১ পহচিম এ� এক নো�ী উত্�েোিো 
প�োমে্য রেন রে রসোেো� ব্োটোহ� এবং পোখো রেয়ো িদে িো িোদে� 
জন্ উপকো�ী িদব। বি্য মোদন, ক্োদপে ব্হতিেি আশ্রদয় পোখো রেয়ো 
িয় নো।

আম�ো আমোদে� বোহড� রছোট আকো� হনদয় উহদ্গ্ন। 
েখন আমোদে� জন্ বোহড� ব্বথিো ক�ো িদয়হছে, 

একটি ৭ সেদস্� পহ�বো� আ� ৩ সেদস্� পহ�বো�দক একই 
আকোদ�� ঘ� রেয়ো িদয়হছে ...।”

– পরুুষ, ৫৫, ক্োপে ২ পবূ্য

উদলেখদেোে্ সংখ্ক ক্োদপে হবহভন্ পহ�বোদ�� জন্ আশ্রদয়� 
আকো� একটি হবষয় হিসোদব উদলেখ ক�ো িদয়দছ। আশ্রয়থিে এবং 
এনএ�আই সপেদক্য  কহমউহনটি সেস্�ো উহদ্গ্ন, হবদেষ কদ� 
বৃিত্� পহ�বো�গুদেো, রছোট পহ�বোদ�� সমোন আকোদ�� আশ্রয় 
রপদয়দছ। পহ�বোদ�� আকো� এবং উপেব্ধ থিোদন� পহ�মোদে� 
হভ হত্দি সোধো�েি আশ্রদয়� আকো� হনধ্যোহ�ি িয়। পহ�বোদ�� 
সকদে� জন্ পে্যোপ্ত থিোন নো থোকো দ্ন্দ্ব এবং হন�োপত্ো ইসু্  দিহ� 
ক�দি পোদ�। রবে কদয়ক মোস ধদ� বৃিত্� পহ�বোদ�� জন্ পে্যোপ্ত 
থোকো� প্রদয়োজনীয়িো� কথো উদলেখ ক�ো িদয়দছ এবং এই হবষদয় 
হনহ্রিয়িো� কো�দে অদনদকই উহদ্গ্ন এবং ভীি রে িো�ো িোদে� 
পহ�বোদ�� জন্ প্রদয়োজনীয় থিোন পোদব নো।

… েখন আম�ো এখোদন প্রথম এদসহছেোম, রসনোবোহিনী 
আমোদে� বোদন্দে� হভিদ� হকছু কোপড হেদয়হছে ... 

রেসব রপোেোক আমোদে� ে�ীদ� পহ�হিি হছে িো এখোদন েবু্যে 
ও হছদড রেদছ। েহে আম�ো স্োন কহ�, প্রথদম একজন ব্হতি 
কোপড ব্বিো� কদ� এবং িো� রেোসদে� পদ� শুহকদয় রেদে 
অন্ ব্হতি এটি পহ�ধোন ক�দি পোদ�ন। আমোদে� রকোন 
অহিহ�তি জোমোকোপড রনই এবং এমনহক আম�ো নোমোজ 
আেোয় ক�দিও সমস্ো� মদুখোমহুখ িই ... রে রপোেোক আম�ো 
হনয়হমি পহ�ধোন কহ� িো এিটোই ব্বিোদ�� অদেোে্ িদয় 
পদডদছ রে আম�ো এটি পহ�ধোন কদ� বোইদ� রেদি পোহ� নো। 
আমো� প�ো� মি অন্ রকোন রপোেোক রনই। জোমোকোপড হনদয় 
আমোদে� এমন সমস্ো আদছ ... ”

– নো�ী, ৪০, ক্োপে ১ পহচিম

সোম্প্রহিক মিোমিগুদেোদি ক্োদপে জরুহ� প্রদয়োজনীয় এনএ�আই 
এ� উপ� গুরুত্ব আদ�োপ কদ�দছ। সম্প্রেোদয়� মদি অদনক 
এনএ�আই এ� হবি�ে অসঙ্হিপেূ্য িদয়দছ এবং এটি জীবনদক 
কঠিন কদ�দছ। হকছু হকছু রক্ষদরি, এটি ক্োদপে েহিেীেিো� উপ�ও 
প্রভোব র�দেদছ। রপোেোক, সোবোন এবং �োন্ো� পোরি সবদচদয় রবহে 
অনুদ�োধ ক�ো সোমগ্ী। র�োহিঙ্ো সম্প্রেোদয়� সেস্দে� আয় ছোডো 
রমৌহেক চোহিেোগুদেো প�ূদে� চ্োদেজেগুদেো বে্যনো কদ�। অদনদকই 
জোহনদয়দছন রে িোদে� রপোেোক ও অন্োন্ এনএ�আই স�ব�োি 
ক�ো িদয়হছে িো রেদষ� হেদক এবং িোদি আ� রবহে সময় 
কোটদব নো।

উত্�েোিো�ো রজো� হেদয় বদেদছন রে রপোেোক িোদে� জন্ 
হবদেষভোদব গুরুত্বপেূ্য কো�ে এটি িোদে� েোেীনিো বজোয় �োখদি 

এবং বোইদ� রেদি নো�ীদে� জন্ সিজ কদ�। অদনক নো�ী�ো থোহম 
(স্োট্য এবং লিোউদজ� একটি ঐহিি্বোিী রপোষোক) রচদয় অনুদ�োধ 
কদ�দছন েো িো�ো পহ�ধোন ক�দি অভ্স্ এবং জেবোয়ুদি উপেুতি। 
অব্বহৃি কোপড এবং প�ুোদনো জোমোকোপদড� পবূ্যবিমী হবি�েগুদেো 
সম্প্রেোদয়� চোহিেো েদথষ্ পহ�মোদে প�ূে কদ�হন, কো�ে অদনদকই 
হনদজদে� রপোেোক দিহ� ক�দি সমথ্য হছে নো এবং রসগুদেো কোউদক 
হেদয় হসহেদয় রনয়ো� খ�চও িোদে� বিন ক�ো সম্ভব হছেনো।

…আম�ো একটি এনহজও এবং হসহসহডহব রথদক হকছু 
রেোসদে� সোবোন এবং েহ্রি সোবোন রপদয়হছেোম। িোই, 

রসই সমদয়, আম�ো আমোদে� ে�ী� এবং কোপড পহ�ষ্ো� 
�োখদি রপদ�হছ। সোবোদন� অভোদব রেোসে ক�দি নো রপদ� 
এবং ঠিকমদিো কোপড ধুদয় পহ�ষ্ো� ক�দি নো পো�ো� কো�দে 
আম�ো হবহভন্ �কদম� চম্য র�োদে আরিোন্ত িদয়হছ ...।”

– নো�ী, ৩৫, ক্োপে ৩

র�োহিঙ্ো মোনুষদে� অদনদকই অসঙ্হিপেূ্য সোবোন হবি�দে� 
কো�দে জোমো কোপড রধোয়ো এবং ব্হতিেি পহ�ষ্ো� পহ�ছেন্িো 
বজোয় �োখদি সমস্োগুদেো� কথো বদেদছন। ক্োপে ৩-এ, নো�ী�ো 
আদ�ো রবহে সমদয়� জন্ সোবোন নো পোওয়োয় উহদ্গ্ন। অন্োন্ 
এনএ�আইগুদেো� জন্ অনুদ�োধ মেূি �োন্ো� পোরি ও থোেো 
বোসদন� হছে েোদি খোবো� প্রস্তুদি িোদে� উপকোদ� আদস কো�ে 
অদনক নো�ী� এগুদেো রকনো� মি আয় হছে নো।
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